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Луцьк
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Про проведення обов’язкової обсервації осіб, які здійснюють
перетин державного кордону та протиепідемічні заходи із самоізоляції
Відповідно до статті 75 Кодексу цивільного захисту України, на виконання
вимог Плану реагування на надзвичайні ситуації державного рівня,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 № 223,
постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року № 392 «Про
встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARSCoV-2 та етапів послаблення протиепідемічних заходів» :
1. Внести до розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків медикобіологічної надзвичайної ситуації природного характеру регіонального рівня,
пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 від 30 квітня 2020
року № 39 «Про проведення обсервації (ізоляції) осіб, які здійснюють перетин
державного кордону» такі зміни:
1) пункт 1 викласти в такій редакції:
«1. На основі Порядку проведення протиепідемічних заходів, пов’язаних із
самоізоляцією осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20
травня 2020 року № 392, затвердити Порядок проведення протиепідемічних
заходів, пов’язаних із самоізоляцією осіб в області, що додається.
Обов’язковій самоізоляції підлягають:
особи, які мали контакт з пацієнтом з підтвердженим випадком COVID-19,
крім осіб, які під час виконання службових обов’язків використовували засоби
індивідуального захисту відповідно до рекомендацій щодо їх застосування;
особи з підозрою на інфікування або з підтвердженим діагнозом COVID-19
в легкій формі за умови, що особа не потребує госпіталізації;
особи, які дали згоду на самоізоляцію з використанням електронного
сервісу “Дій вдома” Єдиного державного веб-порталу електронних послуг до
перетину державного кордону або контрольних пунктів в’їзду на тимчасово
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окуповані території у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки
Крим та м. Севастополя та виїзду з них;
особи, які досягли 60-річного віку, крім державних службовців і
працівників державних органів та органів місцевого самоврядування, народних
депутатів України та депутатів місцевих рад, суддів, військовослужбовців та
працівників Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України
військових формувань та правоохоронних органів, а також осіб, які здійснюють
заходи, пов’язані з недопущенням поширення COVID-19, забезпечують
діяльність підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності,
які:
- провадять діяльність та надають послуги в галузях енергетики, хімічної
промисловості, транспорту, у сферах інформаційно-комунікаційних технологій,
електронних комунікацій, у банківському та фінансовому секторах, оборонній
промисловості;
- надають послуги у сферах життєзабезпечення населення, зокрема у
сферах централізованого
водопостачання,
водовідведення,
постачання
електричної енергії і газу, виробництва продуктів харчування, сільського
господарства, охорони здоров’я;
- є комунальними, аварійними та рятувальними службами, службами
екстреної допомоги населенню;
- включені до переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне
значення для економіки і безпеки держави;
- є об’єктами потенційно небезпечних технологій і виробництв.»;
2) пункт 2 викласти в такій редакції:
«2. Проведення обов’язкової обсервації осіб, які здійснюють перетин
державного кордону, здійснюється відповідно до Порядку, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року № 392, що
додається.
Підставами для обсервації особи є:
заява особи про добровільну обсервацію у зв’язку з неможливістю
дотримання вимог самоізоляції;
порушення двічі особою умов самоізоляції (крім осіб, які підлягають
самоізоляції виключно у зв’язку з досягненням 60-річного віку);
відмова особи, яка мала контакт із хворими або має ознаки інфікування
COVID-19, від медичного обстеження за направленням лікуючого лікаря;
перетин державного кордону особою (крім осіб, які є працівниками
дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав,
представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в
Україні, та членів їх сімей, водіїв та членів екіпажу вантажних транспортних
засобів, членів екіпажів повітряних і морських, річкових суден, членів поїзних і
локомотивних бригад, якщо немає підстав вважати, що вони були в контакті із
хворою на COVID-19 особою);

перетин особою контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповані
території у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м.
Севастополя та виїзду з них (крім співробітників Місії Міжнародного комітету
Червоного Хреста, співробітників акредитованих в Україні дипломатичних місій,
зокрема тих, які проводять моніторинг ситуації та доставку гуманітарної
допомоги населенню, що проживає на тимчасово окупованих територіях у
Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим і м.
Севастополя, якщо немає підстав вважати, що вони були в контакті з хворою на
COVID-19 особою).
Перелік осіб, які є працівниками дипломатичних представництв та
консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій
в Україні, осіб, що належать до дипломатичного корпусу, акредитованого в
Україні, інших відповідних осіб міжнародних організацій, які не підлягають
обов’язковій госпіталізації до обсерваторів (ізоляторів), визначається
Міністерством закордонних справ.
Особи, що дали згоду на самоізоляцію з використанням електронного
сервісу “Дій вдома” Єдиного державного веб-порталу електронних послуг до
перетину державного кордону або перетину контрольних пунктів в’їзду на
тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, Автономної
Республіки Крим та м. Севастополя та виїзду з них, не підлягають обсервації у
випадках, передбачених абзацами шостим та сьомим цього пункту.
Діти, які не досягли 12 років, підлягають обсервації разом з одним із
батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьківвихователів, інших осіб відповідно до законодавства.»;
3) пункт 4 виключити.
2. Це розпорядження набирає чинності з дня набрання чинності постановою
Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року № 392.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
Додатки:
1. Порядок проведення протиепідемічних заходів, пов’язаних із
самоізоляцією осіб в області, що додається;
2. Порядок проведення обов’язкової обсервації осіб, які здійснюють
перетин державного кордону, що додається;
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